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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman dan globalisasi yang terjadi sekarang ini membawa 

dampak yang cukup berarti pada bidang teknologi, ekonomi, bisnis dan sosial. 

Globalisasi dibidang ekonomi ditandai dengan munculnya daerah sub regional, 

regional, dan kawasan perdagangan bebas seperti EFTA (European Free Trade 

Area), NAFTA (Nort American Free Trade Area), APEC (Asian Pasific 

Economic Coorporation), dan ditandatanganinya persetujuan GATT (General 

Aggrement on Tarif and Trade) oleh 125 negara termasuk Indonesia. Dengan 

dibukanya kawasan perdagangan bebas antara negara dalam satu wilayah ini 

berdampak luas terhadap negara-negara maju dan negara-negara berkembang 

termasuk Indonesia. Dalam hal ini produk Indonesia harus dapat bersaing dengan 

produk-produk dari negara lain di pasar internasional. 

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, para produsen dan usahawan 

saling bersaing untuk merebut pangsa pasar supaya produk tersebut dapat bersaing 

di pasar. Produsen harus dapat menghasilkan produk yang bermutu, harga lebih 

murah, promosi lebih efektif, dan dengan pelayanan yang lebih baik dari pada 

pesaingnya. Faktor-faktor di atas dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam 

memenangkan persaiangan. 

Faktor yang sangat penting bagi perusahaan untuk menguasai pasar adalah 

mutu dari produk dan jasa yang dihasilkan. Saat ini kepekaan konsumen akan 

mutu suatu barang atau jasa semakin meningkat, hal ini disebabkan makin 

meningkatnya jumlah dan jenis barang atau jasa yang tersedia di pasar sehingga 

menciptakan alternatif-alternatif pilihan bagi konsumen untuk memenuhi 

kebutuhannya. Semua itu nantinya akan mendorong kompetisi diantara para 

produsen. Dalam upaya merebut pangsa pasar, produsen dituntut untuk dapat 

menghasilkan produk atau jasa yang bermutu tinggi dengan biaya rendah. 

Kehadiran ISO seri 9000 telah menyadarkan para produsen dan usahawan 

akan pentingnya mutu barang dan jasa. ISO seri 9000 ini merupakan sistem 
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standar mutu yang telah diterima lebih dari 100 negara sejak diterbitkan pada 

tahun 1987 oleh International Organization for Standardzation, saat ini banyak 

negara yang telah mengadopsi ISO seri 9000 ini sebagai standar mutu nasional. 

Begitu pula dengan para produsen dan usahawan yang mulai menerapkan sistem 

mutu ini agar dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional.     

Seiring dengan semakin pesatnya era globalisasi yang ditandai dengan 

dimulainya AFTA tahun 2003, negara-negara maju maupun negara-negara 

berkembang semakin giat melakukan pembangunan di segala bidang. Tidak 

terkecuali negara Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang juga 

melaksanakan pembangunan di berbagai sektor untuk mencapai tujuannya dalam 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman, adil dan makmur. 

Seiring dengan hal-hal tersebut pihak-pihak pengusaha baik pemerintah 

maupun swasta berusaha mengimbangi akselerasi globalisasi ini. Terlebih di 

bidang industri pembangunan atau disebut dengan industri konstruksi. Saat ini 

industri konstruksi makin marak karena dinilai memiliki prospek yang sangat 

bagus untuk dijadikan sasaran bisnis. Terbukti semakin banyak pembangunan 

sarana umum yang dijadikan lahan bisnis bagi perusahaan kontraktor maupun 

perusahaan pengembang karena dinilai memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan 

mengguntungkan di masa yang akan datang sehingga banyak para pengembang 

berminat untuk menginvestasikan kekayaannya untuk pembangunan gedung 

seperti pembangunan gedung pertokoan, pusat perbelanjaan, perkantoran maupun 

perumahan mewah. Fenomena ini otomatis akan berdampak terhadap persaingan 

dibidang kontruksi, terlebih perusahaan yang mengerjakan pembangunan tersebut 

secara langsung atau disebut sebagai kontraktor. Keberhasilan yang dicapai oleh 

suatu perusahaan kontraktor adalah mampu menyelesaikan suatu proyek 

pembangunan dengan mutu baik, waktu penyelesaian sesuai schedule serta cost 

yang ditimbulkan relative kecil / realistik. Hal ini tentunya akan memperuncing 

persaingan dan akan dijadikan acuan pertimbangan oleh pengembang pada saat 

perusahaan melakukan penawaran / tender, karena pada saat ini banyak 

perusahaan-perusahaan kontraktor yang dinilai bagus serta memenuhi kualifikasi 

ini. 
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Penilaian efisiensi dan produktivitas perusahaan dilakukan melalui kinerja 

perusahaan secara berkala atas dasar laporan manajemen dan laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang cukup penting bagi para 

investor, manajemen serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam analisis 

laporan keuangan disajikan indikator-indikator yang penting dari keadaan 

keuangan yang ada pada perusahaan bersangkutan sebagai alat untuk mengambil 

keputusan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sebelum menerapkan ISO 9001 kinerja perusahaan sering mengalami 

penurunan dan tidak mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak luar yang sudah 

berstandar internasional, yang mengakibatkan perusahaan tidak memperoleh 

tender. Selain itu perusahaan sering melakukan pengeluaran yang seharusnya 

dapat diminimalisasi atau dihindari jika perusahaan memiliki prosedur-prosedur 

yang harus dijalankan oleh semua pihak tidak terkecuali pemegang saham. Karena 

perusahaan semakin berkembang dan semakin banyak karyawan dan bagian-

bagian tugas maka perusahaan harus memiliki sistem pengendalian yang baik 

secara tertib administrasi dan tertib terkendali. 

Tabel 1.1  
Standar-standar Sistem Mutu 

 

ISO-9000-1 (1994) 
Standar Manajemen Mutu dan Jaminan Mutu Pedoman 

Untuk Pemilihan dan Penggunaan 

ISO-9001 (1994) 
Sistem Mutu – Model Jaminan Mutu dalam Desain / 

Pengembangan, Produksi, Pemasangan, dan Pelayanan 

ISO-9002 (1994) 
Sistem Mutu – Model Jaminan Mutu dalam Produksi dan 

Pemasangan 

ISO-9003 (1994) 
Sistem Mutu – Model Jaminan Mutu dalam Penilikan dan 

Pengujian Akhir 

ISO-9004-1 (1994) 
Unsur-unsur Manajemen Mutu dan Sistem Mutu – 

Pedoman  

ISO-8402 (1994) Mutu – Kosakata 
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Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan 

seiring dengan tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya adalah dengan melakukan 

analisis rasio. Analisis ini dapat dipakai sebagai sistem peringatan awal (Early 

Warning System) terhadap kemunduran kondisi keuangan perusahaan. Hal ini 

dapat juga dipakai untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kinerja yang 

dicapai perusahaan. 

Sehubungan dengan sertifikasi tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa 

dan mengevaluasi sampai seberapa jauh dampak penerapan ISO 9001 terhadap 

peningkaatan kinerja perusahaa. Dengan melihat dan didasari hal-hal diatas, 

penulis akan mengangkat masalah tersebut menjadi judul penelitian: 

“Analisis Perbandingan Kinerja Perusahaan Sebelum dan Sesudah 

Penerapan ISO 9001” 

Penelitian mengenai ISO 9001 sebelumnya sudah pernah dilakukan, 

khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi WIDYATAMA. Berikut ini 

penelitian yang menjadi rujukan penulis yaitu: 

1. Firman Aringga NPM 01.03.072 dengan judul penelitian, “analisis 

Perbandingan Tingkat Produktivitas Sebelum dan Sesudah Penerapan ISO 

9001:2000. Penelitian dilakukan pada PT. Peroksida Indonesia Pratama. 

Penelitian ini menggunakan metode studi komperatif, dengan sample masing-

masing tiga tahun sebelum penerapan ISO 9001 dan tiga tahun untuk sesudah 

penerapan ISO 9001. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan 

bahwa Tingkat produktivitas perusahaan setelah penerapan ISO 9001 tidak 

lebih baik secara signifikan dari sebelum penerapan ISO 9001. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini penulis 

mencoba membandingkan kinerja perusahaan sebelum penerapan ISO 9001 dan 

sesudah penerapan ISO 9001. penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diteliti antara lain : 

1. Bagaimana kinerja perusahaan sebelum penerapan ISO 9001 dan sesudah 

penerapan ISO 9001. 

2. Apakah penerapan ISO 9001 sudah memadai. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud diadakan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan 

kinerja perusahaan sebelum dan sesudah penerapan ISO 9001 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui kinerja perusahaan sebelum penerapan ISO 9001 dan 

sesudah penerapan ISO 9001. 

2. Untuk mengetahui apakah penerapan  ISO 9001 telah memadai. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Setelah melakukan penelitian mengenai analisis perbandingan efisiensi 

kinerja perusahaan sebelum dan sesudah penerapan sistem manajemen kualitas 

mutu ISO 9001, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi: 

1. Peneliti : 

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang masalah yang 

diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesesuaian 

fakta dilapangan dengan teori yang ada. Penelitian ini merupakan salah satu 

syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi pada 

fakultas ekonomi universitas widyatama. 

2. Perusahaan : 

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak perusahaan untuk terus 

meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen kualitas mutu ISO 9001 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 
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3. Peneliti lain : 

Untuk dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut dalam bidang peningkatan 

efisiensi kinerja perusahaan hingga dapat meningkatkan disiplin ilmu yang 

diteliti. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Tujuan perusahaan dalam suatu perekonomian yang bersaing adalah untuk 

memperoleh laba sebesar-besarnya sesuai dengan pertumbuhan jangka panjang. 

Untuk mencapai tujuan tersebut pihak perusahaan harus dapat mengarahkan dan 

mengorganisasikan perusahaan secara efisien dan berkesinambungan. Setiap 

perusahaan yang ingin tetap bertahan dan sukses, haruslah berusaha agar selalu 

berkembang. Hal tersebut pada dasarnya memang merupakan esensi dari kegiatan 

ekonomi, untuk mencapai kondisi tersebut maka perusahaan harus memiliki 

rencana strategis yang dirumuskan melalui strategi perusahaan. Untuk 

melaksanakan strategi tersebut harus ditunjang oleh manajemen yang profesional 

sehingga kinerja perusahaan dapat terus meningkat. Perkembangan perusahaan 

didasari oleh kebutuhan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dan untuk dapat 

bertahan dalam persaingan yang ketat. 

Setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan kompetisi akan 

memberikan perhatian kepada mutu. Perhatian penuh kepada mutu akan 

memberikan dampak positif kepada bisnis melalui dua cara, yaitu: dampak 

terhadap biaya produksi dan dampak terhadap pendapatan. 

Dampak terhadap biaya produksi terjadi melaui proses pembuatan produk 

yang memiliki derajat konformansi (conformance) yang tinggi terhadap standar-

standar sehingga bebas dari tingkat kerusakan yang mungkin terjadi. Dengan 

demikian proses produksi yang memperhatikan mutu akan menghasilkan produk 

bermutu yang bebas dari kerusakan. Itu berarti dihindarkan terjadinya pemborosan 

dan inefisiensi sehingga ongkos produk per unit akan rendah yang pada gilirannya 

akan membuat harga produk menjadi lebih kompetitif. 

Dampak terhadap peningkatan pendapatan terjadi melalui peningkatan 

penjualan produk bermutu dengan harga yang kompetitif. Produk-produk bermutu 
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yang dibuat melalui suatu proses yang bermutu akan memiliki sejumlah 

keistimewaan yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen atas penggunaan 

produk itu. Karena setiap konsumen pada umumnya akan memaksimumkan 

utilitas dalam mengkonsumsi produk, jelas bahwa produk-produk bermutu tinggi 

pada tingkat harga yang kompetitif akan dipilih konsumen. Hal ini akan 

meningkatkan penjualan dari produk-produk itu yang berarti pula akan 

meningkatkan pangsa pasar sehingga pada akhirnya akan meningkatkan 

pendapatan perusahaan. 

Kompetisi global telah mendorong perkembangan standar kualitas 

internasional. Sertifikasi perusahaan yang disusun berdasarkan standar merupakan 

indikasi bagi pengguna barang dan jasa tersebut, bahwa manajemen perusahaan 

mempunyai komitmen dalam mengikuti prosedur dan proses kendali mutu untuk 

menjamin kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Penerapan ISO seri 9000 

merupakan sistem manajemen mutu yang dapat menjadikan tiket persaingan 

perdagangan barang dan jasa di dunia internasional. 

Menurut Iskandar Indranata (2006:6) definisi ISO 9000 adalah:  

“Suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang 

bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan 

produk yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan”. 

Menurut Rudi Suardi (2004:21) ISO adalah:  

“Badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan 

perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan barang 

dan jasa”. 

 Menurut Vincent Gaspersz (2001:283) adalah:  

“struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur-prosedur, proses-

proses, dan sumber-sumber daya untuk penerapan manajemen 

mutu”. 

ISO seri 9000 ini merupakan seri dari standar internasional untuk sistem 

kualitas yang mengkhususkan pada persyaratan dan rekomendasi untuk ilmu 

pengetahuan serta penilaian sistem manajemen dengan tujuan untuk menjamin 



 

 

8 

bahwa pemasok akan menyerahkan barang dan jasa yang memenuhi syarat yang 

telah diharapkan. 

ISO 9000 memiliki beberapa seri yang masing-masing disesuaikan dengan 

model suatu jenis usaha. ISO 9001 berisi mengenai persyaratan standar yang 

digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan 

pelanggan dan peraturan yang sesuai. ISO 9001 menetapkan berbagai persyaratan 

untuk sistem manajemen mutu yang dapat digunakan untuk pengguna internal 

organisasi, sertifikasi atau tujuan kontrak. Hal tersebut difokuskan untuk 

mengefektifkan sistem manajemen mutu dalam memenuhi persyaratan pelanggan. 

PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI adalah salah satu perusahaan yang 

mengadopsi standar manajemen ISO 9001 karena telah menerima sertifikasi ISO 

9001. Sebelum menenerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 perusahaan 

belum memiliki suatu standar yang memadai, lengkap, dan memenuhi standar 

internasional, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan produksi, 

intalasi, dan pelayanan bagi konsumennya. Karena itu kinerja perusahaan belum 

dapat dimaksimalkan. 

Menilai suatu perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis 

tergantung tujuan dari si penganalisis. Banyak pihak baik yang berasal dari dalam 

perusahaan maupun yang berasal dari luar perusahaan yang mempunyai 

kepentingan akan hasil analisis kinerja  ini. Karena hasil analisis ini sangat 

berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dapat berupa faktor ekstern 

maupun faktor intern. Yang merupakan faktor ekstern adalah kondisi 

perekonomian secara keseluruhan baik dalam lingkup nasional maupun 

internasional. Semua faktor ekstern itu merupakan faktor yang uncontrollable 

sehingga kemampuan manajemen dalam menyesuaikan diri dan menentukan 

strategi yang tepat agar perusahaan dapat tetap berkesinambungan di setiap 

perubahan keadaan akan merupakan prestasi yang paling menentukan kinerja 

perusahaan. 

Sedangkan faktor-faktor intern meliputi: 
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1. Manajemen Personalia yang berkaitan dengan perekrutan, pembinaan, 

pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. 

2. Manajemen Pemasaran yang berkaitan dengan analisis, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

3. Manajemen Produksi yang berkaitan dengan produksi 

4. Manajemen Keuangan yang berkaitang dengan fungsi utama untuk 

merencanakan dan memanfaatkan dana dengan berbagai cara untuk 

memaksimalkan efisiensi dari operasi-operasi perusahaan. 

Kinerja perusahaan dapat dinilai dari berbagai aspek. Umumnya kinerja 

perusahaan/organisasi mencakup: 

A. Kinerja Non-Keuangan, yang meliputi: 

1. Keberhasilan aktivitas manajemen. 

2. Keunggulan pelayanan dengan aktivitas jasa yang rendah. 

3. Pegawai-pegawai yang berprestasi. 

B. Kinerja Keuangan yang meliputi: 

1. Likuiditas. 

2. Solvabilitas. 

3. Rentabilitas. 

Salah satu aspek kinerja adalah aspek manajemen keuangan dimana 

analisis aspek ini akan memperlihatkan bagian dari perusahaan yang mempunyai 

kinerja yang baik. Analisis yang dilakukan adalah terhadap laporan keuangan 

perusahaan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi. 

Memang pada awalnya laporan keuangan bagi perusahaan hanyalah 

sebagai “alat penguji” dari pekerjaan bagian keuangan, tetapi untuk selanjutnya 

laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar 

untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, 

dimana dengan hasil analisis tersebut pihak-pihak yang berkepentingan dapat 

mengambil keputusan. Jadi untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan 

serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut maka perlu adanya 

laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. 
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Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja atau prestasi perusahaan 

dapat diukur melalui rasio-rasio keuangan yang bermacam-macam. Sofyan Syafri 

Harahap (2008:301) menuliskan: 

1. Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 
menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. 

2. Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 
kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 
perusahaan dilikuidasi. 

3. Rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 
melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan 
penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan 
sebagainya. 

 
Menurut S. Munawir (2002:31) dalam Analisa Laporan Keuangan 

dikatakan bahwa: Dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi 

atau kemajuan-kemajuan perusahaan, yang paling utama untuk mendapat 

perhatian oleh penganalisa adalah: 

1. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
kewajibannya pada saat jatuh tempo. 

2. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
kewajibannya pada saat perusahaan dilikuidasi. 

3. Rentabilitas atau profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4. Stabilitas usaha adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
melakukan usahanya dengan stabil. 

 
Menurut Standar Akuntansi Keuangan:  

“Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, solvabilitas, serta 

kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.” 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: “Penerapan ISO 9001 pada perusahaan sudah 

memadai”. 
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Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran 

 

 
Membandingkan: Current Ratio,Quick Ratio,Cash Ratio, Rasio Utang atas Modal, 

Rasio Utang atas Aktiva Profit Margin,Return on Aset,Return on Equity 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu hal yang amat penting karena metode 

penelitian membantu si penulis tentang urutan-urutan bagaimana penelitian 

dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 

komperatif. Metode deskriptif komperatif adalah suatu metode yang berusaha 

menyajikan, menganalisis, dan membuat perbandingan sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas dan pasti mengenai kinerja perusahaan sebelum 

dan sesudah penerapan ISO 9001. 

Alasan pemilihan metode penelitian deskriptif ini adalah karena metode ini 

berusaha untuk meneliti suatu objek penelitian dengan mencari dan menemukan 

fakta-fakta yang ada, serta metode ini tidak terbatas hanya pada pengumpulan data 

Pemenuhan Kebutuhan 
Pelanggan 

Pelayanan 
jasa 

Kualitas Pelayanan 
Sebelum Penetapan 

ISO 9001 

Kinerja Perusahaan 
Sebelum Penerapan  

ISO 9001 

Kualitas Pelayanan 
Setelah Penetapan 

SOI 9001 

Kinerja Perusahaan 
Setelah Penerapan  

ISO 9001 

Analisis Kinerja 
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tetapi juga meliputi analisis dan pengertian tentang data yang telah dikumpulkan 

tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan deskriptif komperatif, 

penelitian ini ditujukan untuk melakukan perbandingan hasil pengukuran kinerja 

perusahaan sebelum dan sesudah menerapkan ISO 9001. Hasil penelitian tersebut 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa 

yang akan datang. 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang diperlukan dengan 

menggunakan cara-cara sebagai berikut: 

1. Penelitian lapangan 

Untuk memperoleh data, penulis meninjau secara langsung objek 

penelitian yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara dengan 

pejabat yang bersangkutan serta teknik-teknik pengumpulan data lainnya 

yang bersumber dari dokumen-dokumen dan catatan perusahaan. 

2. Penelitian kepustakaan 

penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh literatur-literatur 

yang dijadikan landasan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah 

pokok penelitian. Studi literatur ini berguna untuk memperoleh dasar-dasar 

teori yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis dengan menganalisa 

masalah serta pedoman untuk melakukan studi dan penelitian lapangan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT CIRIAJASA CIPTA MANDIRI, sebuah 

perusahaan bersertifikasi ISO 9001:2000 yang berlokasi di Jl. Kerinci IX/14 

Kebayoran Baru. Jakarta Selatan – Indonesia 12120, sedangkan waktu penelitian 

dilaksanakan mulai bulan April 2008 sampai dengan selesai. 


